
ZARZĄDZENIE NR 8/2019 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 29 stycznia 2019r.

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Czernikowo.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018r. poz. 994 j.t. zpóźn. zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Wójta Gminy Czernikowo Nr 57/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w 
sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czernikowo, w załączniku Nr 1 
wprowadza się następujące zmiany:

1) W§ 15:
w ust. 2 uchyla się pkt 8;
w ust. 2 dodaje się pkt 9 w następującym brzmieniu:

„9) Robotnik gospodarczy 2 etaty.” 
w ust. 3 pkt 1 dopisuje się po przecinku słowa: „2 etaty”; 
w ust. 5 uchyla się pkt 8;
w ust. 5 dodaje się pkt 10 w następującym brzmieniu:

„10) Inspektor Ochrony Danych /znak IOD/

2) W §20:
uchyla się punkty od 50 do 54;
dodaje się punkt 59 w następującym brzmieniu:

„59) Dbanie o powierzone mienie świetlicy wiejskiej, utrzymywanie obiektu w czystości, 
zamawianie opału i dopilnowanie ogrzewania budynku zimą, wykonywanie prac 

porządkowych w budynku i wokół, współpraca z sołtysem, OSP i innymi organizacjami w 
zakresie organizowania imprez środowiskowych, organizowanie czasu wolnego dzieciom i 
młodzieży oraz prowadzenie harmonogramu wynajmu pomieszczeń na imprezy prywatne.”

3) Uchyla się § 29;

4) Po § 30 dodaje się § 30a w następującym brzmieniu:
„ § 30a. Inspektor Ochrony Danych

1) informowanie Wójta oraz pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na 
mocy Rozporządzenia RODO oraz innych przepisów;

2) monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii i państw 
członkowskich oraz polityk administratora;

3) szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych;
4) przeprowadzania systematycznych audytów w Urzędzie Gminy Czernikowo oraz w 

jednostkach organizacyjnych;
5) udzielania wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i 

skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających 
zabezpieczyć dane osobowe oraz jak wykazać przestrzeganie prawa przez 
administratora lub podmiotu przetwarzającego dane w szczególności jeżeli chodzi o



identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, o jego ocenę pod kątem źródła, 
charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz o najlepsze praktyki 
pozwalające zminimalizować to ryzyko.”

5)Załącznik do Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie

Zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Czernikowie są konieczne ze 
względu na likwidację stanowiska ds. obsługi prawnej i ds. koordynacji dowozów szkolnych, 
oraz utworzenie nowych stanowisk: robotnika gospodarczego (2 etaty) i Inspektora Ochrony 
Danych. W związku z tym niezbędne jest ustalenie nowego przydziału zadań poszczególnym 
komórkom organizacyjnym.



ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA URZĘDU

Wójt

Skarbnik Sekretarz

~  Straż Gminna

Komendant

Strażnik

— Referat Finansowo-Podatkowy

Z-ca Skarbnika,
Stanowisko ds.Księgowości Budżetowej

Stanowisko ds.Wymiaru Podatków i Opłat

Stanowisko ds.Księgowości Budżetowej

>  Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej

Stanowisko ds. Płac i Ubezpieczeń Społ. i 
Księgowości Budżetowej

Stanowisko ds. rozliczeń podatku VAT 
w gminie

Referat Organizacyjny

Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu 
i platformy ePUAP

Stanowisko ds. Obsługi Kancelarii 
i platformy ePUAP

Stanowisko ds. Organizacyjnych, 
Ewidencji Gospodarczej i Egzekucji Opłat 
za Gospodarowanie Odpadami 
Komunalnymi

Stanowisko ds. Handlu i Obsługi 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy, 
Jednostek Pomocniczych, Kultury, Sportu 
i Turystyki

Sprzątaczka 2 etaty

Kierowca 4 etaty

Robotnik gospodarczy 2 etaty

Samodzielne Stanowiska Pracy —

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Z-ca Kierownika USC, Stanowisko ds. 
Zatrudnienie, Ochrony Danych 
Osobowych i Ewidencji Ludności

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i 
Zarządzania Kryzysowego

Stanowisko ds.Informatyki

Stanowisko ds. Rolnictwa, Leśnictwa i 
Gospodarki Gruntami

Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej i 
Komunalnej

Stanowisko ds. Gospodarczych i 
Przeciwpożarowych

Stanowisko ds. Ochrony Informacji 
Niejawnych

Zespół Audytu Wewnętrznego

Inspektor Ochrony Danych

Referat Inwestycyjno-Promocyjny

Stanowisko ds. Iwestycji Gminnych 
i Zamówień Publicznych 2 etaty

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. Inwestycji Gminnych, 
Promocji i Funduszy Europejskich.

Stanowisko ds. Promocji, Rozwoju i 
Funduszy Europejskich


